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Kaposváron újrakezdték Szilvásyék
kémperét
Az Intercity után már Ripp-Rónai József
buszunk is van
Tűzvédelmi csiki-csuki a diszkóban
Veszélyes olajfolyás Juta előtt
Súlyos baleset Marcali és Kéthely között
Leszerelte a kereket, hogy ellophassa a
biciklit a siófoki tolvaj
Ötmilliárdos beruházás zárult a Rinya
mentén
A SONLINE.HU LEGOLV A SOT T A BB CIKKEI

„A liberális nevelés megbukott” - a gyerek
lett az erősebbik nem
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Aki tudna, menekülne innen – Fürdő? Vécé
sincs, víz is csak a falban
Húszezer üres ház: minden hetedik ingatlan
lakatlan Somogyban
Kategóriájukban a legjobbak az új
kaposvári buszok
Súlyos baleset Marcali és Kéthely között,
teljes útzár
Milliárdos üdülőbiznisz Balatonakarattyán
két Matolcsyval a háttérben
Új traffipaxkapuk a Balatonnál: csupán
csak pénzlehúzás?
A foci az új orosz? Iskolák és a heti két óra
kötelező labdarúgás
A kivégzett keresztényekért demonstrálnak
Kaposváron - fotó
A SONLINE.HU LEGV IT A T OT T A BB CIKKEI

SPORT HÍREK A NEMZET I SPORT OLDA LÁ N

Alpesi sí: Miklós Editnek nem
teher a jól sikerült idény
Motorsport: Valentino Rossi
irányítja a MotoGP-t?

Kétéves kivitelezési munka végén befejeződött Nagyatád és térségének évtizedek
óta legnagyobb beruházása, a több mint 5 milliárd forintos szennyvízprogram,
amely európai uniós és kormányzati támogatással valósult meg.

Női kézi: Katrine Lunde
kimaradt a norvég vbkeretből!

Mintegy húszezer lakos életminősége javul a Rinya mentén a térség legjelentősebb környezetvédelmi
fejlesztésével, a „Nagyatád és környéke csatornahálózatának és Nagyatád szennyvíztelepének
fejlesztése” című projekt eredményeként. A szennyvízberuházás során kiépült a csatornarendszer
Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany településeken és
Nagyatád Kivadár városrészén, valamint bővítették és korszerűsítették a nagyatádi szennyvíztisztító
telepet is.

Hemingway: Nem az állam
tartja el a magyar futballt!

– A nettó 5 milliárd 103 millió forintos beruházási összegből 1 milliárd 100 millió forint volt a
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Válogatott: Ez hülyeség! – a
norvég legendát kitessékelték
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szennyvíztisztító korszerűsítése. Új tisztítóvonal épült, korszerű technológiai berendezéseket szereltek
be, a kapcsolódó közművezetékekkel és új irányítástechnikával. Növelték a tisztító kapacitását, és cél
volt a zavaró környezeti hatások megszüntetése is – összegezte Ormai István, a Nagyatádi Regionális
Szennyvíztársulás elnöke, Nagyatád polgármestere a térség hosszú távú fejlődését és a következő
generációkat is szolgáló környezetvédelmi beruházás ünnepélyes átadásán. – A szennyvíztisztító telep
biológiai kapacitásának növelését eredményezte a meglévő műtárgyak korszerűsítése és új
technológia alkalmazása, aminek eredményeként a tisztított és kibocsátott szennyvíz nem terheli a
környezetet, a rendszer pedig energiatakarékosan üzemel.

TOVÁBBI HÍREK

Hozzátette: egy teljeskörű, a települések adottságait kibővítő program valósult meg, ami új
lehetőségeket teremtett. Nagyatád kivételével az érintett településeken nem volt korábban közműves
szennyvízelvezetés. A szennyvízcsatorna hálózat megépítése komfortosabb, tisztább, jobb
életfeltételeket hozott az érintett lakosság számára, ugyanakkor hozzájárul a vállalkozások
fejlődéséhez, a befektetések ösztönzéséhez.
Szászfalvi László országgyűlési képviselő ünnepi beszédében nagy jelentőségűnek nevezte a
beruházást, amely nemcsak megerősítette Nagyatád központi szerepét, hanem a fenntartható fejlődést
is szolgálja hosszú távon.
Jakó Gergely a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: a fejlesztés segítségével kényelmesebb,
kulturáltabb és európaibb lett az itt élők élete.
A kivitelező Szabadics Zrt. munkatársai összesen csaknem 150 ezer folyóméter vezetéket fektettek le,
megépítettek 40 házi- és 27 hálózati átemelőt, valamint kialakítottak 3223 házi bekötést.
Ormai István, a társulás elnöke a beruházás hasznosságán túl kiemelte: fontos tényező volt, hogy az
érintett lakosság, a települések felismerték, közös érdekük a szennyvízberuházás megvalósítása.

Megyei Piactér
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